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NAZiF ÖZARCA __ .. 

mesteklOrganıdır 

E.kailtıae 5.12.941 Cuma ilıoü saat 16 ti te Ardıda P. T. T. 
MüdtrlOtO binasında yaptfacaktır. ' 

~u iıe ait proje, lct4ıf ve metraj ceavelleri ve ıartnaıneler Aydın 
Nafıa Miidürliliünde görülebilir. 

Muvakka~ teminat mıktarı 27 / l ira 42 k11r11ıtar. 
F.lı:onomik faaliyetlerimizin ıit· 

tikçe öoemleıeo daruınu içind~ ti
cari toşeklcüllerin adedi ne kadar 
arta.:ak olursa, yıırdumuuıo ikti· 
ndi kalkıumatı da o oiıpelt~ ııe· 

ui9\eyeceltlir. Bir milli tıcar~ı blr-
1itinio kuruluşu, öteder.beri dıı~li· 
nülüp te tatbik•t sahaıına c;ıkuıla
mayan hayırlı bir itin büyüle baıa· 
rılara yol cçac•tını fÖıteraıf'lı:l!!dir. 

Suni Liflerle dokunan 
kumaşlar 

Toıı teker vt kuru fuulye 1957 

S.deyatt 191 l 

Kuru ür.üm 1970 

İıtelı:lilerın muvakkat teminatlarını Aydın v~ya Çine Merkealerine 
yatır~p al~cakları makbuz senedi, Ticaret Odası vesikaları ve ih•le
deo uç run evvel Vilayet Vesika Komisyonundan alacaklara ehliyet 
veeık 1ları ıle yukarıda yu:.ıh g'Ün ve saatte müdürlü" binasında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Y ~zart: LUTFl ARlF Kf.NBER 

* • * 

·,iti seaeyi ıeçen dünya kıırışıklık· 
lan, cıhan ikti~adıyahnın altını 

üstüne retirmiştir. Hiç bir mem
leket volttur ki bu sarsıntıdan 
kurtulabilmiş olabilsin. Bilbaua 
Yalnız ithalat ile hayatı iktiudi· 
'J'esini tanzım eden milletler bu 
büyük hercu111erc içinden sıyrılıp 
çıkamamaktadırlar. Cih10ın ilcti
••ai durumundan dolayı kendi 
iktisadi durumunu haltkıyle tan· 
time muvaffalc olamayan memle
ketlerde dehşetli bir kriz ba~la
ınış ve devam etmekte bulunmuş· 

lur. 

811 krizin daha ne kadar umao 
devam edece2iui tahmin edebil
ln•k tamameo pyri miimkilod6r. 
Her memleket kendi devlet n i· 

,~ dare prensiplerine iÖre bu ei
~ hanıiimul krizi önlemek ve teıir· 

lerioi tenkis etmek i~in tedbirler 
lltnıştır. Her ne kadar tamameD 
lllüstabiil olaıı memleketimiz bu 
•normal vaziyetin uçurumlarına 
düşmemiş iıede yıne ithalat mal· 

J larırıa ihtiyacımız dolayısHe mem
leketimı~de hayat bahalılı~nın 

; "e bir de ıpekliluyouun önüoe 
hakkıile ieçılememiştır. Memle· 

.f ~etimizde ticarcl bayatını ellcriu· 
de tutanlar arasından haroiydli 

' hır tüccar gı upu, spekülatörlerin 
Çovirdiltleı i intiria-alardan müte· 
'11sir olmuşlar ve bu yolda tica· 
tetin memleltete büyük zararlar 
letirdı2'ini ıörerek bu ııibilorle 
llliiaaclcleye lr.arar nrmiıtcrdir. 

'füccarlarımıı ekonomik. faali

'' Yellerin ırıttilıtçe önemleşen du· 
'uınu içinde ticari te~ekküllerin 

,it 'WOQ'alma11ndan hem memlekete 
f •yda hem de hüluimetln icraati
tıe yardım olacat1n1 düşünerek 
Mı11i bir birlik kurmuşlardır. Bu 
hırlılt tanıamen ticari mahiyetini 

.- cie lam bir ıfade ile bir anonim 
ıirket baliode faaliyeıe ieçroek 
lltere hazırlıklarını bitirmiş bulu· 

of 11 ıAyor. 
Milli birlik nıilesııisleti büyük 

bir sermaye ile ayrı ayrı ,ubeler 
b•linde bem ithalat yapacak hem 
de ihracatta bulunacaktır. Şu şe· 
~ild ki, birlik her iki piyasalar
da fiyatları kontrol ve murakabe 

,tJ tdcbılecok, Hizomsuz fıyat yuk· 
~ lelişleriııc mani olm:ıya ı;alışıt

Caktır. Böyle bir bir lig-in piyasa· 
1•rda nazım rolünü ifa etmesi ta· 
biat k ·· ·· t ıyle spe ülasyonun onunt: se 
hll~ceklır. 

Bir\itin kuruluıuou l\üktmeti. 
~it hihnü telakki etmi~ ve bir· 
'h her türlü kolayhklaran i'Ö.9· 

lt~ilıncsi rti icap edenlere bildir
ltıı9ti r. Birlik programında tama· 
ltıc• ticaıel kanunu hükümltrint 
'tarak hızırlanmıitır. Şehrimizin 
'ıı ~ok tanınmıt. ithalat •• ibra• 
ht tııciı leri ilo ubire, hubııbtt, 

Aokıradan bildiriliyor : A!!k. Fab. U. Müd.: İçel Orman Çevirıe Mfıd.: 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

1 Birinciteırin 94 ı tarihinı ka
dar ırümrüklere gelmiş bulunan 
Alman menieii suni lıflerle kan· 
tık mensucat hakkında alikadar
laı a bir tamim ıröndet'ilıniştir. Bu 
tamime ıöre, Birincitetrin 94 l 
tarihine kadar Türle. gümrüklerine 
ıelmiş olan suni liflerle k.arışılt 
doltuomuf Alman menşeli mensu
cattan en çok yih:de otuz niıbe· 
tinde ıuoi elyafı ihtiva edenlerin 
suni ipek ile karışık sayılmayıp 
asli maddelerin vasıflarına göre 
Türk gümrük. tarifesinde intibak 
edebilecekleri poziaiyonlar ü~e
rinden resim ötiiyerek ithallerine 

müı.ıa.Jc edıl~cektir. 

Yıuı makinesi )~71 
Kurşun 1965 

Karıtık kömür 1962 • 

lnhiıarlar U. Müd.: 

Türk.iye ile eo ziyade müsaa· 
deye mazhar memleket şartına 
müstenit mukavele akdetmis dev
letlerin suni liflerle karışık men· 
sucatı da ayoi şartlar ve esaslar 
dairesinde hükılınlerden istifade 

et tiri leceklir. 

Yeni vaıon va lokomotifler 
servise konulması için 

çalışılıyor 
Son dtfa lngiitereden getirti· 

rilen vaıoıı v" lokomotiflerin en 
kısı bir zamanda servise konul
masına çahşılmaktadır. Bunlardan 

Sivas atölyesine gönderiloo 'ı39 
vagonla 5 lokomotifo ait parça· 
larıo nıontajlıırı yakında ıkmal 

edilecektir. 
Di~er taraftan loıilteredf!n 

mamlelcetimi& içiıı yeniden bir 
parti vagon ve lokomotif yola 
çıkarılmıştır. Bunlar da servise 
koouldnktan sonra demiryolları· 
mızdaki nakliye kolaylıklım daha 
ziyade artacaklıt. 

Satın altnaeık yapaklar 

Küçük fabrikalarla dokuma tez
gahlarının depolarındaki yapak
lar Silınerbanlt ça satın alınmamı,
tı. Sümerbank genel müdilrlü
tünden gelen yeni emir üzerine, 
boolaı ıu depolarındaki yapakların 
da derhal alınması bildirilmi~tlr. 
Sümerbank memurları yıır.n tez· 
gablan dolaşarak, yapakla:ı pa
rası karşılıfuıda toplayacaklardır. 

-e:s 

zcytiny .. aı ve diğer maddeler Ü· 

zerinde İi yapım ve bu gilne ka
da' hiç bir spekülasyon hareketi
ne işliı ak etmemiş obıı f;rmalar· 
dan teşekkül etmış bulunuyor. Bu 
firmaların isimleı ini vermtk sırası 
ıeldiğinde bunu da yazaca2'ız. Bi
zim için yapılacak bir şey vardır 
ki, o da bu yeoı teıekltüle başarı 
temenni etmektir. 

Hükihnetio icraatını ve vurırun· 
cularla yapılmakta olan mücadele
de birliiin geniş yardımları do· 
kunaeağana d~ itimlldımı:r. çek 
kuvvetlidir. liu.ıdın dolayı da 
birlitio kuruluıun11 meııınuııiyetle 
kırıılımaktayıı. 

Balı~e•ır Ask. SAK 
Mata, nndalye ve tlo17a uadıiı 1973 
SaJ111asrı l 97J 

Terni 1962 
lblamur çıabutu 1 ~66 
Filtra amyallt 1966 Deniz L•vazım Satına ima Komlaronu ıtdan 

Bah"esir Vilayeti: 
Gönen eelektör binuı ikmalı i119

1 
1969 

Çanak. Ask. SAK 
Muhtelif erulc 11>70 
Yoturt ndeyatı 1!171 

lıt. Belediy•m: 
KerHle 197~ 
Ev ve r'ukkiu aakaı:ları 11171• 
Ev cokeaları J 958 • 
Ecıı: ıiııl•b• ~·r:. 1970 
Kauape yap. 1970 

K~tif bedeli 12989 lira 4:S kuruştan ibHet olup ıösterilecek ltir 
melıal.!e yaptırılacak olan bir bioa in4aatının ikinci defa kapalı urf 
uıulile r.ksiltmeıi 16.11.941 uh filoü saat 15 de İ&mitte teraanı kı· 
pmndaki komisyon binaaıoda yapıiacaklır. 

Çorlu A,k. SAK 
Koyun eti 1972 

O. O. Yolları: 
Ameliyat maoaları l!J33 
Siynlı karl>oo mürekkebi 1955 
Kalopill kavanol:u minyum aiilyen l~S9 
Kalıp nitcdır 11/60 

D. D. Yolian lr:mir: 
Çiııb üıtüboci 196 1 

Deniz Lvz. SAK: 
Cıvata, aomun, pul, ete, menıene 1971 
Çiokô IY72 

Hadımköy Ask. SAK 
Odon 1973 

Harbiyede Yedek Subay Oku· 

lunda Ask. SAK 
Babraç lı:azao, karavanı, saplı tat v. a. 

19'0 
K ırmı&ı lıuber 1971 

Fatıh lcimyahaaeei taıniri 1971.l 
lıt. Orman Faktllteıi .SAK: 

İ•karpin 1961 
Kocıeli P. l'. T. Müd.: 

Otomatik telııf,.n santral bio .. ı in~. 1950 

K. Çekmece Avcılar Aslc. SAı<.: 
Lahana l!J7~ 
Dikit nıakiaHi l~7Q 
Manıal kömürii 1970 

M. M. Vekileti: 
Yiia baıt.DİJ• 19S!I 

Man11a ı::.fJlrazi Ak.liy~ Hut.: 
Ekmek 1!166 

'f opbaııe Lvz. SAK 

Alumioyıım ı;adır dii2meıi l '-'67 
Yüa fanila l96ij 
Ö"üı. ııalı l %8 

Yüksek Ziraat EnatiUllii Ret.: 

Yulaf, J••ea, k. ot, paaear "· a. 1'6lt 

rv1 u NAKASALAR 
ln~aat~ r amırat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Erzurum Ylllr•tlnden ı 

Açık eltailtmeye konulan Zihreviye hastanesinin 1764 lira keıif 
bı:dcııi ikmal inşaatana ıhale rüoleriode talıp çıkmadıfından bu işın 
ıı. ı l.941 tarihinden ıtibaren bir ay içinde çıkacak talibine pazar· 
lıkld ıha le edılme~i ne D:\imi E:ıciiınence kaı ar verildıtıod"n talıpleri n 
bu mt\ddct zarfında t.ncümene müracaatları iliıı olıınur. 

* • • Açık ekıiltmeyo konulan yeni Dotum Evinin 2182 lira 18 
kuru9 ke4ıf bedelli aıhhi teıisatıuı yaptırmaA-a ihale 1rialeriode talip 
çık.mıdıiından bu itin l:l.11.941 ıüoiindeo itibaren bir ay içiade 
çıkacak talibine pazarlıkla ihale edilmeaioe f.ndlmenoe karar verıJdi· 
~indeo talipledn bn müddet içinde Uaimi E.noümeoe mliracaatlan 
ilin olunur. 

* * * Açık eksilt mey., konulan lnönü İlk Okulunno 1754 lira keıif 
bıHıolli su tesiıahnı yaptırmaaa ihale ıünlerinde talip çıkmadıtından 
bu itin 12. ! 1.941 i'Ünüodon itibaren 9ir ay içinde çıkacak talibine 
paurlıkla ıhale edılmesıne f.ııcümence karar verıldiiinden taliplerin 
bu ınuı.ıdet uıfıoda o.umi E.acü.ııeoe ıour.1ı&.:aal etıneleri ıla 1 olııour. 

Ardın P. T- T. MUdUrlUiUnden: 

3698 lira 97 k11ru4 keşif bedelli Çine P. T. T. Merkezi binasının 
tadileo tesis iıi 21.11.941 tarilainden itibaren lS rün müddetle açık 
ekıiltmeye konulmuttur. 

Bazı fmnlu narhtan eksik 
ekmek satıyor 

Baz:ı fırıncıların rarbtan 40 pa· 
ra nokıan ekmek ıath~ı Belediye 
iktnat müdürlü~üoe bildirlimiştir. 
Belediye, rekabet yüziindeki ek
mtğin ucuzladığını göz&oilade t11· 
tarak yeniden üç fırının açılma· 

Almanyayı gidecek mallar 

HazırlınıyQr 

Almanya ile yapılan ticaret 
anla1ın&s1 üzerine, iÖnderileoek 
mallar bazarlanmaktadır. Bu ıibi 
mallar için tioirler arasında ahı 
veriı artmııtır. Y alaız tranzit itin 

Meriç kaprOlerin tamamlanmaaı 

Şartnamesi ve projesi koıaiıyooda rörilebilir. Muvakkat teminatı 
974.21 liradır. 

Eksiltmeye iştira" ed<"cek taliplerin b11 gibi işlet'İ yaptıklarına 
dair Naha Müdiırlüklerinden vt. ticaret odalarından alacaklara vesi
kalarını ve yulc:ırada yazılı teminatlarile birlikte tanaim edeeelderi 
teklif mektuplaranı bf"lli iÜn ve saatten tam bir aut evveline kadar 
kombyona vermeleri. 

Harblrede Yedek Subar Okulunda Aakerl Sabn•lm• 
Komısronundan : 

Küçükçekmece anbarının orta çıtuında 16 metrelik bir kısmıD 
inşım pazarlıkla yaphrılııca\(tır. K~şifnamui ve hususi tartları ko
mısyonda görülebilir. hk k:!şifoam,.sine göre muhıunmeo bedeli 910 

lira 6t) lı:uruştur. lbalesi 4.12.9H pcrşamba güoft saat lS de yapıla
caktar. Taliplerin temioatlarile Harbiy~de Yedek Subay Okalaada 
komisyona ıaürac.11tları. 

lllç!ar, Kllnlk ve iapençiyarr allt, Hastahane Lvı. 

latanbul Lv. Amıruıı Satın Al •• Komlaron•ndan: 
Bet adet komple dişçi turu ahuacakbr. Puarlakla elulk••İ 

9.l2.9H Sah ıünü aut H de Tophanede Lv. Amlrliti aatıa alma 
komi•yonaada yapılacaktır . Vermiye talip olanlarıa katalot ve 
teminatlariyle hem ua:te komisy Jna ıelmeleri. 

* * • Türk kodekıi evsafında 2000 kilo Kilkürt çiçetl ahsaacak· 
tar. Pazarlıkla t-kıiltmeıi 9.12.941 Sah günü saat 14,30 da Topha· 
nede Lv . Arairliji aataa a lma komisyonunda yapalacaktır. Verral
ye talip olanı .. ran teminatlariyl• belli ıutte komiıyo11a relmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer {Tesisat ve Mılz.) 

A, kara Lı:. v.-zım Amirllli &atlnalma Komlaıon1111dan ı 

Pınarlıka 18 kalem kalorifer ınalaeı.oeıi ahnacaktır. 
lbaleıi 4.l'l.9·U perıembe ıüoii saat 15.30 dadır. Taliplerin la· 

hakkult edecek fıyat üzeriodea kanuni teminatlariyle birlikte Komla· 
yona müracaatları. 

Liıteıi itomiıyonda her filn göriilür. 

Kar• c. H. P. Yllly~t idare Heretl Rel•llllnden : 
Ekıiltmeye konulan iti Karı Halkni blDUIDID elektrik teailatı 

iti 1 ı .12.9.U tarihinden itil>area ıs rfia müdtletle açık ekallt .. ye 
koaulmqtar. 

Ketif bedeli 7S58,90 liradır. 
ihalesi 26.ı2.94l cuma gilaD 11at 1S te Kan C. H. P. Vl111•t 

idare Heyetinde toplanacak koml•yonea yapılacaktır. 
Muyakkat teminatı S66,32 liradır. 

l.teklilerln ihale gününde üç ıiln ev.eline kadar Vili1ete mi· 
t'acaaı le Vilayet Vulka KomisyoDuntlaa ehliyet Yelfke• almuı 
ve 941 yılına Tioaret OJau vesikasile birlikte ibra etmeal .. rt. 
tır. 

Evrakı milıbite•ini ıörmelt ve anlamak n pey alrmek iıtiyea 
tallblerin muayyen ıün ve ıaatte C. H. P. biaanada toplaaaoak 
Komisyona müracaatle hazır baluamalarİ llia eluaur. 

Bu ife aid fenai evrak Kars C. H. P. Vlliyet idare He7etlle 

Asakara Ye lstanbul Nafıa MlıiDrliikleriode de 16rillebUir. 

llensucat-Efbise-Kundura-Çamafır v. s. 

let.nltul Beledlr••lntlen sına milsaade etmittir. Ekmekçi
ler cemiyeti reiıi narhtan atafı 

ekmek ıatmaıım {mirasyedilik) ol· 
duğuou söylemekte ve mevcut 

narbın ancak vaziy ti kurlardıfı
QI bildirmektedir. 

• liEım ıırlmektedir. Buna ı&re, ta• 

oir ler uhlacak malların Mayı•tan 
evvel yükleorıaiye .. tınl •IJlDyor· 

Motörlil vesaitin tan.irindc kullanılmak llı~ere alınacak k6tele, Ya• 

kete, vidala veıair 11raeiye mal.emesi temdiden açık eksiltmeye k .. 
aolmqtur. Tahmin bedeli 1~49 lira 95 kutuı Ye ilk teaainata 93 lire 
7~ karaıtur, Şarta .. • ıabıt ve Muuaellt Ml41rlql kaleain.&9 1-lır. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Gilnii Saa tı 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamtrat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Kü~ükçekmece ambarıoıa orta ~t11ında 16 rn. kıs
mın inş. 

Gösterilecek mahalde yaptırılacak inıaat (temd.) 
Ankara civarında inı. 

par;. 

kapalı z. 
aç. eks. 

910 60 

12989 4l 
430J 48 

lllçlar, IUlntk ve lapençlrarl allt Ha•tahane Lvm:. 

Kııkıırt çiçeti Tiirk kondekıi evsahnda: 2 t. 

Komplo diıci t1Uu: 5 ad. 
Ecuyı tıbbire: 131 kalem 

paz. 
> 

par;. 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesisat. va Malzemesl) 

Kalorifer malzemesi 18 kalem par;. 
Kara halk.eyi binasının elektrik tesisatı işi 

Aklmülitör plakası rnü:~bet: 1500 ad-menfi: 
ad.-ıeparatör: 16000 ad. 

aç. eks. 
7500 k.apah z. 

Elektrik mal&emeıi: 25 kalem par:. 

Mensucat, Elblae, Kundura Çam•••r, • · • · 
Aıtarhk ıiyalıa saten: 30000 m. kazalin: 20000 m. kapalı ı:. 

(tart. 200 krş) 
Ynn çorap: 10800 çift pat. 

ff. aUıea ı,ıerl thrtaeire - Yazıhane Levazımı 
Evrakı matbaa: 20 kalem {tem.d.) 

Nakllrat. Bot•ltma, YUkletme 

Arpa ve butday nakil: 544 t. kapalı z. 

Mehrukat, Benzin, Makine yellen w. •· 
Kesilmiı koro rilrrea oduna: 33.5 t.-yatlı çıra: 445 k. 
Beo&io: 8000 teneke 

MUteferrlk 
Su ıayacı tamiri: 300-700 ad. 
TenTirat direklerinin mukabil taraf tretuarına re· 

9irilmesi iıi 

Tnrk beziri: 1.2 
Alilminyuın çadır düfmesi: 12.500.000 acl. (müteah· 

lait nam ve hesabına) 
Araba malı:emeai: 10 kalem 
Gemici feneri şiıesi: 50 ad. 
Yanım s&ndllrme ali1 ı : 8 ad.·çinko ıu koYaaı 100 

ad.·yanım baltası : 3 ad. 7aorıo merdi.eni: 
2. ad.-yanrıa kasması: 2 ad. 

Muhtelif boya malzemeıi: 10 kalem 

Erzak, Zehlre, Et, Sebze, w.e. 

Kepek, kaplıca, dan, kutyemi v.ı. 

iüt: 3 t. 
t s t . 

Yoturt: 3 t . 
Zeytin tatı: 308 t. 

SIUı 20 t. 
Y oturt: 20 t. 
Sabun: 29 t. 
Zeytinyafı: 30 t. 
Kuru b.ılda: 25 t. 
T o• tekerı 30 t. 

> 60 t. 
Pirintı 20 t. 
Sabun: 1% t. 
Zeytinyafı: U t. 
Zeytin 10 t. 
Sıfır eti: 10 t. 
Lahana: 3,.5 t.-prasa: ,9.3 t.·ispanak: 39 . .S t. 

(B M üzeyedeler 
Merdiven taıı: 42 ad. 
Yünlü k1rpınh 1.5 t.·pamuklu: 1 t. 
Odun k6m0r6: 7 t. 

par;. 

paz. 
aç. ekı. 

aç. eks. 
paz. 

paz. 
> 

• 

par:. 
.. 
• 
• 

kapalı z. 

, 

paz. 
, 
• 
• 
• 

, 
pu. 
kapalı z 

paz. 
• 

7550 90 
0545 -

99ı 90 

43900 -

5400 -

1329 -

954 62 
beb. 4 73 

100 -
ı86 65 

2640 -
beb. O 01 

14700 -

2054 55 

4700 -
9000 -
k. o 65 
k. 1 10 
k. o 17 
it. o 49 
k. o 49 
k. o 42 
k. o 55 
ı.. o 97 
k. o 40 

tUlebillr. ihale 9.12.941 Sah günü ıaat 14 de TJalmt Encümende ya· 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat ınakbu:ı veya mektupları •e 941 yı-

lına ait Ticaret Odaaı veıikalariyle ihl\le rünl muayyen saatte Dai· 
mi Encümende bulunmaları. 

Harbiytde Yedek Subay Okulunda 4-12-41 15 
Ask. SAK 

MarD"ara ÜssüBabri Komut.SAKlı:mit 16-12-41 15 
312 76 M. M. Y. Hava SAK. 17-12-41 11 

Tophane Lvı. SAK 

• 
Ank. Nümune Haat. 

Ank. Lvz. SAK 
566 32 Kars C. H. P. Reis. 

1790 88 Ank. Belediyesi 

Aok. Lvz. SAK 

3ı92 50 O.O. Y. Ank. ve H. paşa Vt&neleri 

810 - Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

99 61 Devlet Limanları İflet. U. Müd. 

Mutia Ask. SAK 

71 60 Ank. Belediyesi 
5680 - Diyarbakır Aslc. SAK 

.52 50 iır.mir Belediyesi 
21 50 t 

198 - O. O. Yolları Haydarpaşa 
7500 - Tophane Lvz. SAK 

2205 - M. M. Vek. SAK 
Ank. Lvıı:. SAK 

• 

Ank. Valiliii 

lıt. Komutanlığı SAK Fındıklı 

> 

> 

Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 
Ask. SAK 

352 50 lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 
675 - • 

1413 - Tophane Lvır:. SAK 

2475 -- > 

637 - > 

2205 - Marmara Üuü Bahri K. 3AK l111mit 
4410 -. > 

7'J.0 - > 

990 - • 
2182 50 • 
600 - > 

Çorlu Ask. SAK 
900 - Alemdar Ask. SAK 

Ank. ValiliRi 
M. M. Vekaleti Hava SAK 
Ank. Lvz. SAK 

'-12-41 14 30 
9-12-41 14 -

4·12-41 15 30 
26-12-41 ıs 
16-12-41 11 -

3·12·41 14 -

16-ll-41 15 30 

8-12·41 14 30 

8-12-41 15 -

20-1ı.41 11 -

5-12-41 10 30 
4-12-41 10 -

24-12-41 e kadar 
12-12-41 16 -

9-12-41 11 -
15-12·41 14 

9-12-41 15 
2-12-41 15 30 
3-12-41 ıs -

lS-12·41 

10-12·41 
2·12-41 
2-12-41 
2·12·41 
8-12-41 

15 -

9-
10 30 
11 
11 30 
11 

17·12-41 11 
17-12·41 li 30 
8-12·41 14 -
8-12-H 14 30 
5·12-41 14 -
4·12-41 15 -
4-12-41 15 -
-4-12-41 14 -
4-12-<H 15 -
4-12-41 16 -
4·12-41 17 -
2-12-41 10 -

18-12-41 15 -

3-12-41 15 -
4-12-41 10 -
5-12-41 10 -

Aakert Fabrikalar Umum MUdllrlUOU Merkez 
Satmalma Kom isyonundan : 

Erat için 10.800 çift yün çorap alınacak. ı 

Tahmin edilen bedeli 5400 lira olan yukarıda yazılı 10.800 çift yün · · 

T 

1 !lriuiUaun tÇ·41 ,,.. 
1 rr~ ES 

Eksiltme 5.12.941 Ct1ıua 21tnft 
nıfında yaı>ılacaktır. 

saat lQ da Ant l'lkya Hnkonıet k• 

Muvakkat teminat 49 liradır. 
Taliplerin Ticaret Odaaında kayıtlı bulundukl arına ve bu işlerİD 

ehli olduklarına dair vesikayı haiz olmaları lazımdır . 

~ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mB!!!!!l!!!l!m!'~~~ZZ:::~!!!!!--~ 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devlet Limanları ı,ıetme Umum MUdUrıuıunde" : 
Açılc eksiltme suretile 27. 11.9.U tarihinde ihale edileceği el/'leı;:. 

ilan edilen yirmi kalem evrakı matbuanın ihalesi is teklisi zuhur 
mediğinden on gün müdde tle tf'hir ed ilmi'ti". ~ıı· 

Muhammen bedeli 1329 lira ve muvakkat teminatı 99 lira 61 
ruştur. G•· 

ihalesi 8.1'2.941 tarihine rn5hyan puartesi giinü saat 15 de ~·· 
lata rıhtımındaki Umum Mıidürlük binasında top! nı.cak satınaloı• 
misyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve nvmııneler h.,rıüıı ıi)ıdi ıcçen 
bilir. 

Mahrnı<at, :J:J ruı ıı, ~ ı<ı ı ı ı ı Jll· ı 

koıuisyoncla 

:XA 

Ankara Belediyesinden : 
~rjlP 

Belediye ihtiyacı için paz.arlılcla 33,50 ton kesilmiş kuru gu 
odunu ile 445 kilo yağlı çıra alıııacaktır. 

Muhammen bedelleri c~man 954 lira 6'2 kuruştur. 

TemiDatı 71 lira 60 kuruştur. "' 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her i?Ün encü :nen lcaleıni~~o· 

isteklilerin de S.12.9-U cuma ıüuü saat 10,30 da belediye dıır 
de müteşekkil encümene müracaatları. 

D. Bak1r Askeri Satın alma Komiayonundan ~ l" 

Beher tenekesine 47 3 kuruş 3"1,5 santim tahmin edilen 8 bıo k· 
neke beıızin 4.12.941 perşembe günü aaat 10 da paurlıkla aho•c• 

11
• 

tır. İsteklilerin belli gün ve saatte D. Bakır aatınalma koaıis1°0 

na naüracaatlları. 

Bolu Orman M sktebl MUdürlUIUn ~en : ~ 

Aşağıda cins ve mikdarı ve muhammen bedeli yaıralı ibtiyaÇ ,çı 
eksiltmeğe ç1lcarılmıştır. 

ı ..... 
Eksiltme 10.12.9 H çarşamba günü saat 15 cie mektepli• toP 

cak komiı.yon huzurunda yapılacalctır. 
ltk teminat 42 lıradır. tJ 
Elcsiltmeğe 2irecekler ticaret odasının 1941 yılı belıesile ı4 t• 

numaralı kanundı yıızılı beılgeleriic birlikte komisyona müracaat e 

melidirler. 

Şarl naıney i görıneit ve fazla malumat alm.ık 
Bolu Üıman Melıttebi müdürlüğüne müracaatları 

Cinai Mikdarı Muhamıuen Fi. 

Kilo Kr. S. 

Kuru meşe o<lunu 
Meıe kömürii 

8000:> 
1500 

Mliteferrik 

o 
4 

62,5 

Ankara Lv. Amirllli Satınalma Komlsyonund•": , 
••'' Pazarlıkla aııı2'ıda cinı ve miktarı yazılı ) kalem mah:eı11e 

alınacaktır . ~· 
Jı• 

Pazarlığı 3. 12.941 çarşamba günü saat 15 t~dir. Talifflr.rirı t• _,t· 
kuk edecek fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle Ko. na ınlr•0 

lan. 
Miktarı 

8 
100 

8 
2 
2 

Yangın söndürme i. lalı 

Çinko ıu kovası 

Yanım bnlla:u 
Yangın merdiveni 
Yangın kazması 

* * * Puarlıkla 50 ade t gt-mici feneri şişeıi alınacıaktır. ı. ı'O· 
ihalesi 2. 1 2.9~1 salı günü saat 15,30 dadır. Taliplerin Sa. A 

na müracaatları. 

Ilı 
lstanbul Lv. Amlrllll Satmalma Komlayonuncl' blP 

Seherine bir kuruş fiyat tahmin edilen on iki milyon hel >'0:ı 1~I$ 
adet alüminyum çadır düğmesi müteahhit nam ve hesabına p•., 10P

0 

satın alınacaktır. !balesi 15. 12.941 pazartesi ıünü :ı.aat 14 de ,~ııt• 
hımede İstanbul Lv. Amirliği saha alma komiıyonunda yapı1•0 

1
5r6· 

lık tem inatı 7500 liradır. Nümune ve şartnamesi komiıyond• 
lur. i aliplerin belli vakitte komiıyona gelmeleri. 

ı.tanbul Lv. Amlrllll Satan Alma Komhyonundan : 

1 
çorap askeri fabrikalar umum müdürlü~ü merktz satınalma komiıyo· ı 

nunca 8.12.941 pazartesi günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale ~dile· D.D. Yolları l,ıetme Umum MUdUrlUQUndell: be15ir' 

ceklir. Şartname parasızdır. Kati teminat 8 10 liradır. f Muhammen bedeli 2o40 lira olsn UOO kg. kaynamış Tilr~lirıo'~' 
Beher kilosuna 425 kuru9 tabaıin edilen 15 ton kadar kundurahk 

ukete alınacaktır. Paaarhk.la tksiltmesi 5. 12.941 Cuma fÜnil saat 
1),30 da Tophanede lıt. Lv. Amırliti satın alma komiıyonunda ya· 
pılacakt ır. Şartnameai komisyonda 2&rillilr. İat•klilerin teklıf edecrk
leri aıikhrda alınır. Taliplerin belli nkitte komisyona ıelmeleri. 

&rzurum Askeri 8atmalma Komleyonunda11 : 

2521 çift kundura kapalı zarfla ebıiltmey• konmuıtur. 
lbaleai 19·12·9'11 cuma rünii saat 16 da Erzurumda aıkerl sahn 

alma komi.yonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2 J,319 lira ı5 kuruı ilk tem· nah 1749 liradır. 
Rvsaf ve nDmunesi komisyonda rlrtıUlr. 
Taliplerin kanun! vulkalarile teklif mektuplarını ihale ıaatindeo 

ltir ıaat ıvnl komiıJOD• nrmelıri. 

••• 
30000 metre astarlık ıiyah aalen ile 20000 melre kazal in 

caktır. Bak: D. D. Yolları iliolarına. 

l 9.12.941 salı fÜDÜ aaat 11 de Haydarpaşada iar binası d•b• 
· t komiııyon tara fındaa açık eksiltme uıu lü ile sal ınalınacaktır· ~,ıı0' 

l Bu i~e ıiroıek. istiyenlerio 198 liralık wuvakkıt teminat "0 ~odlW 

l 
nuo tayin ettiti vesaıkle birlikte eksiltme iÜDÜ saatin• kadar 

alına· 

yona müracaatları lizımdır. 1111,~t•• 
@!!!!!!!!!!!!ll!!!lll!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!l!!!lll!l!!!!l!!!!m!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!!!P!!!!!!! J Bu i f e ait şart nemeler le o mi ı y o oda 11 p :ı r :ıı ı z el arak dal 1 tı 

. dır. 

MobHye, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

Hatay YllAretinden : 

Hatay İlkokulları için yaptırılacak 60 ad"t sıra açık eksiltmeye 

kenulmuıtur. 

Seherini• muhamm~ıı bedeli on bir liradır. 

lilu it• ait nrak 9aimi Erıc:ümen kaleminde ı~rtlebilir. 

Ankara Yallllllnden ı ... ı•"' 10 .. . 
Muhammf'n bedeli 20.l4 lira 55 kuruttan ibaret bulunan 

muhtelif boya u1alzemesi alınacaktır. 
Şartnames• ni her gün stadyum müdürlüA"ünde ııörebilirlcr. ..a.,,e' 

· • eti" Taliple rin 15 12.941 pazarlt<Ji k"Ünil liaal 15 villye l d.ııını 
niıı• wiıracutlara. 



• 
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D. D, Yollar1 Erzuru" ~O cu lthtm' Mtl dUrlUğUnden : 

Tahmin edilen bc:Jeli 2000 lira olan 2·)00 kr. don y11~1 ('<upsı1.) 
3.12.941 Garşamba giloü saat lS te açık eksiltme usulile E.-zıırumda 
lOcu İsletme binasıııda satın alınacaktır. İ!lteklilerin ISO liı;ılık mu

Vekkat temiııatlarile kanunun tayin eltigı Yesikalarını mezkur gürı 
Ve aaate kadar Komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler p:t r asız 
olarak lOcu işletme Müdürlüfünden alınır. 

lzmlr Beledirealn ten : 
Karşıyaka Yamanlar su idaresinde me\ ... ·uı su tayaclarından 300 

ila 700 adedinin tamiri işi bir ay müdd~t le \ Yazı t,ıeti Müdürlü· 
tündeki şartnamesi veçhile pazarlığa bırakılmı 1 ır Muhammen bedeli 
'100 lin muvakkat teminatı 52 lira 50 kuruşı ıır lal iplerin teıninah 
İt Bankası yatırarak makbuı.lariyle 12.12.941 de·, N.12.941 tarihine 
ltadıır haftanın Pazartesi, Çarfamba ve Cuma gi.ınleri Enciimene mü
taeaatları. 

* ıtc,. Cıızi bu'varıncla sokıtk tenviratı lesiııatından bir sıra direk
lerin mukabil taraf treluanna ge~irilmesi işi, Yaı:ı İşleri Müdürlü· 
tii ~deki fenni ve mali şartnamesi veçhilo a\·1k eksiltmey~ konulu.uş
tur. Muhammen bedeli :l86 lira 6S kı; ruş muvakkat teminatı 21 lira 
50 kuıuıtur. Taliplerin teminatı İş Bankasına yatırarak makbuzlarile 

ihale tarihi olan 12. l 2.941 Cuma günü saat 16 da Er.ciimene ıaüra· 
c:aatlaı ı. 

~ 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Erzincan A•keri Sabnalma K'>mlsronundan: 

Beher kilosuna 110 kuruş fiyat tahmin edilen. 2.!.000 kilo koyun 
etı kavurmasının kapalı Ziirfla eksiltmeıi 15.12.941 pazartesi fdnü sa
at lS te E.rzican Sa •• 1\1. Ko. da yapılacaktır. 

fı.luh3mmen bedeli 24200 lira ve ilk temıaat 18 IS liradır. 

Evsaf korııo bütün garoizoolarında mevcuttur. Taliplerin belli rün 
"e saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. na vermelari. 

Bolu 'eza Evi MUdUrlUAUnden: 
Bolu ctıza evi mevkuf ve mahkuminine verilecek ikinci al ı ı aylık 

ekmek Belediye narhındao teazili suretile ve hali hazır tek tip ekmek 
Yeniden münnkıısaya koaulmuş olduğuuu .. n talıp olacakların °10 7 bu
çuk nısbetıııcie temınatı muvakkate ıle bırlıkle münakasa güuü olarak 
l•yin kılınan 2.12.Y41 taıihioe rastlayan ~alı günu saat 1.4 de Cuın
btırıyet uıud<.İei umumılığinde teşekkül e<l~c~k komisyonu mabıusuoda 
hazır bulunmaları ve şartnarueyı göım~k iatiyeolerin ceza evi müdür
lü2iıne müracaatları itan olunur. 

K mkkele Aakerl Fabrikalar Grup MUdilrlU(iU 
Saunalma K~miayonundan : 

Tahınio edilen bedeli 6200 liradan ıbaret bulunan 3100 O kilo 

tkınl"k unu "ynen verilmek ~artiyle tuzu ve mahruıtatı müteahhide ait 
olmak üzt:re erat ihtiyııcı için Kırıkk~le Grup Mudürıiı~i.ıııue oıüte· 

fekki! satınalma komisyonu marifetiyle yollama bınaınııda 2.l t .941 
salı iÜl•Ü saat 15 de pazarlık ıureıiyıe ıhale ediıecektır. Pışittırileek 

olan eknıekler def&ten alınmayıp mayıs Y-1.! sonuııa kaoar t> ay müd

detle ve yevmi erat ıhtiyacına i:Ört: şartnamesi mudbince pışimrıle· 

Ctklir. 

Taliplerin ilk temioat miktarı olan 46S lirayı havi 2490 No. lu 
klııuna iÖre iıtenılen vesaikle birlikte ihale iÜnÜ saat lS de mezkı1r 
komi!lyona müracaatları. 

latanb11I KomutenhQı Satlnalma Komlaronunden: 

Pa:zı.rlıkla kepek, burçak kaplıca, darı, kuş yemi, bakla, kuru ü, 
~iinı posası, incir posası satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin 10-l'l-41 
Çarşamba günü akşamına kadar her !f iÜnü saat 9 don 17 ye kadar 

~erebılecekleri maddenin nümuneleri ile birlikte miktarını Fındıklıda 

••tınalma komi!lyonuaa bildirmeleri. 

,,. *• Asağıda cins ve miktarları yazılı üç kalem iışe maddesi 
2. ı?.!i41 salı aüııiı hiulaıında yuılı ıaatleıoe pazarlıkla satın alına
cı ktır. Şartnameleri her jÜn komisyonda fÖrülebilir, lsteklilerik bel
li gün ve saatte Fındıklıda satmalma komisyonuna ıcelmeleri. 

Cinsi Mıktan Pazarlık saati 

Süt 
Süt 
Yoğurt 

ton S. O. 
3 10 30 
3 11 
3 11 30 

'1armara Oaaübahrl K. Satmalma Komisyonundan : 

C:insi 

'l'oz şeker 

Kilosu 

30.000 
60.000 

1 ahmini fi atı 
Kuruş 

49 
49 

Tt"minatı 
Lira 
220S 
44l0 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem toz şeker ayn şartna

ltıede ve bır partide teslim alınmak üzere ayrı ayrı pazarlıkla satın 

•lınacaktır. 
Pazarlığı 4.12.941 perşembe günü saat 15 de lzoıitte tersane ka· 

Pısındaki komisyon binuında y!lpılacaktır. 

P11zıırlıg-a iştirak edecek taliplerin, Ticaret vesikalarile yukarıda 

hizalarında yazılı teminatlarını belli gün ve saatte komisyon başkan· 
lıtına verıoeleri. 

•*• Cinsi 

Pirinç 
Sabun 
Zeytin J•2'ı 
Zeytin 

Kilosu 

20000 
12000 
15000 
10000 

Tabmini fiatı 

Kuruı 
42 
55 
97 
40 

Teminatı 

Lira Kuruş 

720 00 
990 00 

2182 so 
600 00 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı dört kaleın yiyecek maddeleri 
Pazulıkia eksiltm,ye konulmuştur. 

Pııı.:ırlıklıtrı 4.l'.l.941 perşembe güııü saat 14, 1:>, 16, 17 de İz. 
lrıitte tr.rsane kapısındaki konıiayoıı binaunda yapılacaktır. 

Şartnameleri bedelıir. olarak komiıyondan alınabilir. Bu maddeler 
~İr \'•ya ayrı ayfl taliplere ilıalo edilir. 

Paı.ulıfa iştirak ede:ek taliplerin 2 t}) 1yılı kıınunun İs 'ediği 
vesikalarını ve hiT.alarında yazılı te •nirıatlarile birlikte belli ~Ü, ve 
saatlerde komisyona müracaat lan. 

Bolu Orman Mektebi MildUtlUiUnden 
1 - Aşı.ğıda cins ve nıiktarı ve muhammen bedeli yazılı ihtiyaç 

açık eksiltmeğe 9ıkar•İmış 1 ır. • 

2 - Ek!!iltme 6. ll.9H cumarte~i gunu saot 11 de mektepde top· 
!anacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - ilk trınioat 342 lira 26 kuruştur. 
4 - Eksiltmeğe g-irt-ceklt-r ticaret odasının 941 yıla bölgesile 2490 

nıımaralı kanunda yazılı belgeleri!! birlikle komisyona müracaat et
melidirler. 

5 - Şartnameyi görmek ve fazla" malumat ,,imale ist~yenlcr her 
gün mektebe müracaat f"tın,.leri ilan olunur. 

Cinsi 

Pirinç 

Kesme Şeker 
Beyaz peynir 
Zeytin 

Kuru fasulye 
Barbunya fasulye 
Ua 
Makarna 

Şehriye 
Pirinç unu 

Kırmızı mercimek 
Kuru fasulye 
Siyah mercimek 

Kuru çicek bamye 
loce tuz 

Nohut yerli 
incir 
.Salça 
Sarınuak 

Kaysı 

Kaşar 

Rcçd 
Tahin 

Siyah erik 
Pekmez 
Aşure buğdayı 

Ceviz içi 

Miktarı 

Kilo 

2100 
600 
6.)0 
450 

lSOO 
600 
no 
700 
100 
100 
200 
200 
200 

50 
200 
500 
100 
200 

97 
100 
290 
300 

80 
ıso 

120 
10 
50 

Muhammen Fi. 
Kr. Sa. 

35 
S4 
80 
60 
20 
ıo 

25 
~s 

55 
45 
2S 
35 
17 50 

150 
13 
17 50 
40 
60 
50 

250 
140 

iO 
80 
50 
30 
15 
70 

Tutarı 

Lira Kr. 

ns oo 
324 00 
520 co 
270 00 
300 00 
1'20 00 
180 00 
385 00 
55 00 
45 00 
50 00 
70 00 
35 00 
75 00 
26 00 
87 00 
40 00 

120 00 
48 so 

2SO 00 
406 00 
210 00 

64 ÜU 

7;, 00 
36 00 
1 50 

35 00 

45t>3 50 

Harbiy~de Ye 1:hk S ıb '' 0'.<"'lu 1 j ı 'ıık 3rİ S.ı ~111a ima 
KomisyontJnd.m: 

linde dahi t:ıliplıorine ihalesi yapılacaktır. 

Çanakale Askeri Satan Alma Komlsronundan 
25 ton sad~ya~ pazırlıkla ıınlm alınacakla r . Pazarlık 2, 12.941 sa· 

lı gıinü saat 14 te<lir. Tahmin bedeli 4).000 lira kati ttminat 6750 
liradır. Evsaf ve ıarınamesi her gün Ko. da görlllür. lıteklilerin 
m~zkür gün ve saatte Ko. na müracaatları. 

• • * 75 ton sıfır etine istekli çıkmadığından yenidea panrlığı 
'l,1 '1.9H salı günü uat 14 te yapılacaktır. Muhammen bedeli 36.000 
lira knıi teminat 5400 liradır. Evsaf ve şartnamesi her gün Ko. da 
iÖrii.lür. İ<itı:-klill"rİn belli gün ve ıoaatte Ko. da bulunmaları. 

Nllde Yiliyetinde:w • 
Aksarny M,.ml~ket haatahan,.sinin ihtiyacı olan 21 kaleıa erzak 

ve mahrukata talıp zuhur etmediıtindeıı bir ay içoriıinde pazarlıkla 
ibaleıoine karar vorilmiı <>lduiu ilin G lımu r . 

Gelibolu Aakert Setm A 'ma Kemiayonund•n: 

300 ton bu~•iay Bandırmadan Öğ'i.ıtülmek iizere un yapıtırılacak· 
tır. Paı:ariıkla eksiltmesi 4. l '2.'Hl perşembe günü saat saat 17 de 
Geliboluda Merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tutan 
16.710 lira kat'i teminatı 2506 liradır. Taliplerin belli vakitte komiı· 
yona gelmeleri. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

·. [Vf('T,2tJEMiRY.OLLARI ~r Lt~ANLARI -
_ ;'f-5lETVif ·GEriEl Di~fj\TCttlüGUNDEN 

_34.11.9H tarihinde ek!liltmeye konulup talip zuhur etmediğinden 
~layı ihalesi icra edilemiyen (4390Cı) lira muhammen bedelli 30000 

metre astarlık siyalı satenle 211000 metre bzalin 16.12.941 Sala rünü 
saat lS.30 da kapalı zarf u!ulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır, 

Bu işe girmek istepnlerin (3292,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veıikalıuı ve tekliflerini aynı fÜn saat 14.30 ı;a 
kadar Komisyon Rei~liği ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde satıl-
maktadır. • (10493) 1-4 

Tahmin R. 
L. K. 

Teminat 
L. K. 

P&ızıarlıkla 20 ton ıude yağ'ı alınacaktır. Evaaf ve lııımıi şartlan 
komi~yond:ı göı iılebilir. Asıdin azami derecesi se11.izJiı, 1·50 adet te, 
oeicedeu bir nümune alıoal'ak tahlili ynpılacaktır. :.!O ton sade yag-ı f 
toptan alınabilect-ği daha az miktarda da ve beşer tonluk partiler ha- f 

ihalesi 3.12.941 çarşaııba gilııü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin l, ---------
kat'i teminatlarile Harbiyede Yedek Subay Okul\ıoda komisyona mü- 726 00 S4 45 Sari hutalık!ar mücadde merkezleri me, 

mur ve lıademelerine yaptırılacak 66 çift 
fotin . 

•acaatlan. l 
• •"' Pazarlıkla 60 ton pirinç alınacaktır. Ev sal ve hususi şartları ko

misyonda ıörülebilir .. Mahallinde te~lim e.dilmek şart iyle beher kiloıo- 1 
nun muhammen bedelı 50 kuruştur. lhalesı 4.U. 941 perşembe ~ünü saat 
14 de yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile Harbiyede Yedek Subay ,, 
Oitulunda ko:niıyona müracaatları. 

Ardahan Aakerf Satın Alma 
Relalitinden 

751.0 ltilo süt ile 5000 kilo yofurt açık 
konulaı uıt ur. 

f 

' l eltsiitme ile eksiltmeye I 

Komlsy<'nu 

62) 00 46 87 Beylcoz ağaçlama fidanlığı için alınacak 
2)00 adet peynir tenekui. 

Tahmin bı:delleri İle ilk tem;nal miktarları yu<anda yazılı itler 
ayrı ayrı aırık f"k:.iltmt ye konu l muştıır. 

Ş:ırtnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde 
görül~hilir. lhıle 12. 12.9 11 cuma günü ~ ııat 14 de Uaimi En· 
cümeade yapılacaktır. 

Tal ip!~rin ilk tr-m•n :ıt •n ,lcb•ız vıoy:ı ınektuplıl"·ı ve 9H yılına 
ait ticaret vesikalaıile ihale i'iıııü muayyen saatte Daimi E.nol· 

mende bulurımaları. (10421) 

Sütün tahmin bedeli 1200 lira ilk teminatı 90 liradır. Yo2'urtun 
lıtlımin bedeli ~00 lira ilk teminatı 67 Hra 50 kuruştur. 

Evsaf kolcırdunnn büıün rarnizoplarırıda mevcuttur. Şartnamesi 
komisyonumuzda görülebilir. 

~~~~~~~~~~~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!! ,# ____ , __________________ __ 
1 inhisarlar U. MOdürlüQünden: -l ~luiltmesi S-12-941 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

lstelclilerin teminat akçalarile belli i'Ün ve saatte komi)yona mü· 
racaalları. i 

t 
• * • 6000 kilo koyun eti açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuştur. I 
Tahmin bedeli 2340 lira ilk teminatı 175 lira )0 kuruştur. 
Evsafı ' kolordunun tekmil harnizonlarında mevcuttur. 
Şartnaırıesi komisyonumuzda görülcbılir. 
Eksiltmesi 6. I2.9·H cumartesi güoü saat 1~ de yapılacaktır. 
lıteldılerin belli gün ve aaat te teminat akçalarile kom is ya müra· 

caatlara 

Çorlu Askerı Satın Alma Ko .nlayonundan: 
Aşağıda yazılı aıevaddın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde ~orluda askeri satınalma komisyoouada yapilacak· 
tır. Taliplerin belli vakitlerde teminatlcsrilc komiıroaa ~elmelcri. 
Cinsi Miktarı İhale fÜn ve ıati 

Sade ya~ı 
Koyun eti 

kit o 
3000 

35,000 
4. 12.9.ı1 

2 • c 
14,30 
14,30 

Eaklsehlr Ask Gri Satm Alma Komlaronundan : 
40 ton sığır eti kapalı zarf muliyle eksiltmeye koomuttur. 

il. İlk teminat 1380 lira ihalesi 22.12.941 pazarte9 i 2üııü saat ıs te 
Eskişehir Sa. Al. Ko. da görülür. 

i
t Evsaf . ve şartlar Ko. da yapılacaktır. 

lstekliıerin belli gün ve saatten bir ııaat evvel t~klif m~ktuplarını 
Ko. na vermeleri. 

liu aaaUen ıoora verilen mektuplar kıltul edilmez. 

... 
1.- Kapalı zarf usulıle 30.X.941 tarihinde alınması iktiza edea 

4 adet maa makine motötiü Ç4ktirme görülen lüzuma binaen tekrar 
pazarlığa konulmuştur. 

11.- Pazarlık l:t.Xfl.941 cu,n;ı gü.ıil saat 9,30 da Kabataşta Le
vıızıın Ş.ıbemız•ie mute:i~klcil Alım Kouıisyonurıda yapılaealthr. 

ili.- Şartııaaıeleri h.,r iÜn adı g~çen ıubedeo bodelıır. olarak te• 
darik edieb!ılir. (10325) 4-4 

2000 Kutu 
250 Top 
ıso 

ı5o Kutu 
5000 Adet 
sooo • 
lSOO , 

....... 
büyük maşı raptiye 
No: 6 çu;gili kıiğ'ıt 

karenaj 

küçük karbon ka~Ldı 
iyi nevi kopya kalemi 
» > renkli • 

• kalem sapı 
1000 yuı makinesi lastifi 
300 cam süngerlik 
400 > kağıt knkacı 

23 > şapoğraf makinesi 
7S » yazı takımı (4 parçalı) 

8 • bez kaplı ıümen 
300 , ıstampa 

1 - Yukarda cin11 ve mik • arı yazılı (14) kalem kırtasiye nOmune
leri mucibince pazarlıkla ~alın alınacaktır. 

2 - t'azarhk 16.12.9H sıılı ıtünii sut 9,40 da Kabataşh LevHuD 
Subf'»İ ııde 'DÜlef""hkil Alım Komisyonunda yapılaoaktır. 

3 - Nümuneler her fÜn adı reçen Şubede rörlllebilir. 

4 - H"r kalem için ayn ayrı teklif kabul edilir, (1047 l) ~ -4 
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Tableau Synoptique dea Adjudicationa Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 

Aajudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix Caution. Lieuıt d'ııdjudication et dıı 
eatimatif proviıoire Cahier de!I Charıe9 

Conetructlons-Reparetlon-Trav. Publlca·Met6rlel de Conetructlon Cartographle 

Jours Heures 

ltlv. ceastr. (ai.) Pli cacb. 1~989 43 Com. Ach. Commaıad. Basr Navale 16-ll-41 IS 
Marmara ıi fr;mit 

Cooıtr. toit au depôı Kü9ük9ek•ece Gre ıi rre 910 60 Com. Acb. Milit. a l'Ecole deı 4-12-41 15 

i 
d 11' Haydarpa,a Llsaal Satlnalma Komisyonun • 

1 
(} 

Hay,Jarpaşa Lisesi pansiyon• Mayıt 1942 son•n• kadar i~,1'41 
olan 4QOO kile hindi ve 300U kilo tavuk eti milbayauı 27: 11.,eıt Perıembe ~ünü saat 14,45 de ihalesi yapılmak üıı:ere açık ek•1 ilt-' 
konulnıuştur. MezkQr sriln ve saatte talip zullur et111ediğ'ind,.n e~' ~· 
8.XU.941 Paurteıi günü saat lS tle ihale eiilmek ür;ere 0

" 

uzatılmıştır. ıı# 

C .. ıtr. ıi prCNtiaite .l'Aakara oos 41 

Ekıiltme, Beyoğ'lu istiklal caddesi Karlıman karşısınd• ,pJf 
ahm salım Komisyonu binası itinde loplaoacıtk. Ko•İıyond• 1 ,, 
oaklır. Tahmin bedeli 4500 lira ilk teminat 337 lira 50 kur~ıt:ıı ti 

lıtekliler şartnemeyi Okulda rörebilirler. Taliplerin btllı 1 ıt' 
saatte cari sene Ticaret Odası vesikasiylct ltiı lıkte Koıniıy•111 

Officiorı de Rcıerve ıi Haıltiye meleri. 
'1! 7' ~om. Ach. Min. Def. Nat. Depart. 17-12-41 11 -

ATiat Ank. 

Produlte Chlmtquea et Pharmaceutlquea·lnstrumenta S•nltalrea-Feurnlture pour Hoplt aux • 
Erzincan Aaker.I Satınalma Kemtaronund•": ~r 

9-12-41 14 30 · Beher kilosuna 80 kuru~ fiyat tahmin edilen 22.000 kil• ıııf1't JI 
9-t2-41 14 - .•urmasrnm L:apah zarfla eksiltmesi 15.12.941 paurt~i a-ünu ~·;7~ 

de Err:incan Sa. Al. Ko .. da yapılacaktu-. Muhamm.en bedolı Ofilt' 
lira ve ilk teminat 1320 lıradır. Ev~af ve 4artnamtat Ko. da f ~· 

Fleur de ıoufre ıuivant 'ualite Codetr Turc: ! t. 
Tou complete de dentiıte: 5 p. 
Produitı pbarmace11tiqu .. : l31 lota 

Or6 • ~e 
• 

Eftctrlc116·Gez·Cheuffege Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

lnltalladon 61ectıfque i la Maiaon da P~uple Kars Publique '1550 90 
Artioles pr. oolorifere: 18 lota Gre a rre 
Plaque d'accumulateur poıitinı 7500 p.· id. n6ra· Pli cach. 10545 -

tive: 7500 p.- ı6p•rateur: 16000 p. 
Articleı •lectriqueı: 2~ lotı Gre a rre 99 ı ~O 

t 't lılt rı < r t · Ct uısu:u • · Tla•ua • Culra 

Satin noir pr, doublureı 30000 m.- kazalioe: 20000 Pli oacb. 43990 -
m. (cah. oiı. 200 P.) 

Chauuettea en laine: 10800 paireı Grlı a rre 5400 -

Trav-ux d'lmprlmerle P•peterle - Pouralt11re de Bureauıc 

lmprimiıı 20 letı (aj.) 1329 -

- - Com. Aoh. Jntend. Milit. Tophane 
• 

- - Hôpital Nttıaune Ank. 

5'6 32 Pre.tid. P. R. P. Kara 
Com. Ach. lolend. Milit. Ankara 

7'0 88 Muoicip. Ankara 

Gom. Aclt. lnteod Milit. Ank. 

3292 SO Adm. Gen. C b. Fer Etat An.le. 
Cai1Se H.paıa 

26-1?-41 ıs -
4-12·41 15 30 

16·12-41 11 -

'-12-41 14 

810 - Co•. Acb. Dir. G6n. Fab. Milit. Auk. 8-12-41 14 3 
o 

99 67 Oir. G&n. Eıploit, Ports Etat 8-12·41 ıs -

Taliplerin belli •ün ve saatten bir saat evvel teklif melı.t11pları11' 
• .1 ·1111«'1' na yermeleri. Bu aaatteıı sonra verilea mektuplar kabul e11ı 

,~· 
• • • 2000 ton butday pazarlıkla Öğiittilrillecektir. Pazarlık!' ,,ır 

ıiltmesi 3.11.941 çarşamba fÜnü saat 11 de E.rıı:incanda aıkerı • iıJI' 
ulma komisyonunda yapılacaktır. Talımin bedeli 20,000 lir~ tedl 

tt 3000 liradır. Taliplerin belli vakitte kemiıyoııa relmolerı. 

,.. 
Ankara Lv. _Amiri li Satmalma Komlsronund• ~o• 

Ankarada Lv. Amirligi satıQalma kemisyonunda 8.lı.941 ı.tll' 
aaat 15 de ekıiltmeai yapılacafı ilin etlilen l:ıQ.000 prasanuı • 
meıinden aarfınaur edilmiıtir. 

____/' 

MÜZAYEDELER Com buatlble • C.rburent • Hullea 
Bentine: 8000 bidonı Gre a rre le bid. 4 73 

954 62 
S680 - Com. Acb. Milit. Diyarbakır 

71 60 Municip. Ankara 
4.12-.c1 10 -
5·12-41 10 3 o 

/ı 

Boi• d'orıae Eec. et coupe: 33,5 t.-id r61ineu1t:445 k. 

t. 1 v e r • 

Repar. compteur d'eau: 300 • 700 p. 
Oeplacement de poteaux cı'eclairare 
Huile do lia turque: 1,2 t. 
Boatonı eo alumioium pr, tente: 12500000 p. (aa 

noa et pr. compte du fo11rni11eur) 
ArticlH pr. voitore: 10 lolt 
V erre pr. laateıne de matelet: SO p, 

Eıtliocteur .!'incendie 8 p.·eeau A eaa en zine: 100 
p. hicbe d'incendie: 8 p. •chelle pr. incemdie: 
2 p.·piocbe: 2 p. 

Dif. articlea de peiı..ture: 10 lotı 

P r o Y le 1 o n a 

Prniıiooı {aJ.) 
Pain pr. 6 mois 
Oui11on painı 310 t. 
Millet, son ete. 
Lait: 3 t. 

• 3 t. 
Y 02bourtı 3 t. 
V iaode de dinde: 4 t.· ld. de poul•: 3 t. (ıj.) 
Bnrrt: 3 t. 
V iaııde de aıouton: 35 t. 
Concauare bl•: 3000 t. 

• • 20eo ı. 
Beurre: 20 t. 

Ria: 60 t. 
l'oln eo !Jalte: 2Ct t. 
Foin en balle nee du fil de fer: 250 t• 

> • • 25 t. 
Foiı en baUe:· 500 t. 
Paille en '\trac: 2280 t. 
Suere: 30 t. 

) 60 t. 
Rlz: 20 t. 
Savon: 12 t. 
Huile d'olivea: lS t. 
ulivea: 10 t •. 

.llolt de Hpin: 1~)6 m.J 
• • uso ıal 
• ) 2971 ., 

Gre 1 rre 
Pupliq11e 
Pub&iqu. 
Gre ıi ıra 

Cre a f'l'e 
> 

• 

Gre i rre 

700 -
286 65 

2640 -
la p. O 01 

1'700 -

20!>4 S5 

Cre a rre 6200 -

> 

4500 
Gre a rre 

, 10719 -
• 20000 -

• 
) 

• 
> 
, 

ı. k. o so 

le k. o 49 

le k. O 4~ 
le k. O 42 
le k. O 55' 
lct k. o 97 
le k. O 4() 

PH oaeb. 16 m3 4 90 
> le m3 4 SlO 
, it a3 4 to 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~_____......, q 

52 50 Muoioipalite lemir ja1tı11'aa 
21 50 • 

198 - lere &ploit. Cb. Fer Etat H.pafa 
7500 - Com. Aob. lntend. Milit. Top!ııns 

2205 - Cem. Aoh. Mia. Def. Nat. Aak. 
Com. Aoı.. Iatend. Milit. Ank. 

, 

_ _ Vilayet An kara 

24-12-41 
12-12-41 
9-12-41 

15·12-4l 

16 -
tı -

14 -

9-12-.Cl 15 -
2-12-41 1 5 JO 
3·12-41 15 -

15-12-41 15 -

Vlllyet Nifde dans 1 moiı 
Dir. Maiıon Correctionnelle Bolu 2-12-41 14 -

465 - Dir. Groupe Fab. Mil. i Kırıkkale 2-12-41 15 -
Com. Ach. Commaod. Mil. lst. Fındıklı 10-12·41 9 ·-

,. 

337 50 Coıa. Acb. Lycee H.paşa 
Cem. Ach. Milit. Çerlu 

- - . 
2506 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 
3000 - Com. Ach. Milit. Erzincan 

Com. Ach. Milit. a l'Ecole deı Off. 
de Reserve a Harbiye 

> 

Com. Ach. Milit. Lüleburıaz 

> 

> 

• 
2205 - Com. Aoh. Command. Base Navale 

Marmara a lzmit 

2-12-41 10 30 
2-12-41 11 -
2·12-41 11 30 
8-12-41 15 -
4-12·41 14 30 
2-12·41 14 30 
4-12-41 ı7 -
3-12-41 11 -
3·12-41 15 -

4-12-41 14 --
5-12-41 
5-12-41 
4-12·41 

ı l-12-41 
10-12-41 
4·12·41 

15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
15 -

15 -
14 -

lçel Orman Çevlrı• MUdlrlUIUnden : . 
Miktarı Hacmi Muhammen bedeh Cinai 

M3. D3. Lira K. 
Çam 1456 000 4 90 t•' 

İçel Yiliyetinin Gülnar le azası d11bilinde budutla• ı ıartnaıı>ede cı ti 
ıııh lı:ızılburun devlet ormanında 14~ 6 metre küp dikili Çaın •I" ti 
iki ay içerisinde çıkarılmak ü~re 22.11.941 tarihinden itibar•" 

yedi ırOn müddetle kapalı zarf uıulile arttırmaya konulmaıtur. ıt ~1 

Arttırma 8.12.941 tarihine mibadıf paıı:artesi röni ıaıt 
Mehin orman bioumda fapılacaktır. ,111f· 

Beher gayri mamul metre küpün muit.ammen !.edeli 4'0 kır" 
Muvakkat teminata 53~ liradır. ,dar 
Şartname Te mukavele proieleri Aokarada e>rı11ao umuıi 1111 .,aıf' 

1011 H Menin orman 9evirıe midUrUlfl n Cialoar eraaa• 

teflitinden ı6rtllebilir. ~J•' 
Teklif mektuplarını 8.12.941 pazartesi fUoll aaat H •• 

k · · l' · · ı · ı· d ı.ıle omıayon reıa ıtıne verı meaı azım ır. i• 
İsteklilerin ticaret odası vesikasile birlikte belli ıün ve ı.aatt• 

komisyoouna müracaatları. 

,.. ,,.,, 
TUrklye Şite veCam Febrlkalar1 Anonim 8o•rıet•• ,d•f' 

Fabrikamızda muhtelif eb'auda karbon ıt çuvalları ıııil••fb,11111' 
çıkarılacaktır. Çunl nilmunesi Galata Perıembe puarında it ,ıııil 
daki büromuzda fÖrillebilir. Taliplerin 5 kanunu evvel cuı:n• b•d01 

akşamına kader fiat tekliflerini tevdi etmeleri li.zımdır.Çuvall•r 
liyıkında fiat temin ettifi takdirde satılacakhr. 

k Y il M il P 1 Mae •• e • • •' 8Umer Ban er • ar •••r 11r1 
,ı· a; UdUrlUIUnden: 1-.fall•f 
1
, 

Bakırköy fabrikasında mevcut takrlbea 13,50 ton kadar -
h pamufu 15.12.941 tarihinde 11at 14 de Mil'iıeae merkesiııd• 
sayede ile sahlaeaktır · K urcı"11~ 

Nümune ve ıartnameıi her fÜn ~aat 13 den aenr& • 
1 

ti•~' 
baııında beıinci katta Miuıesenin Pumuklu seniıioci4 1 r 

4410 -
720 -
990 -

2182 50 
) 

• 

4,12,41 
4-ll-41 
4·12-41 
4·12-41 
4-12-41 

lir. 
14- ~ 
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